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คูมือการใชงานระบบฐานขอมูลผูสูงอายุกลุมเสี่ยง Stroke STEMI และ Hip Fracture 

 

การใชงานสำหรับประชาชนทั่วไป 

สามารถคนหาแลวทำการติดตั้งแอพพลิเคชั่น Thai Elder Risk ได Store ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS 

และ Android โดยประชาชนทั่วไปสามารถทำการใชงานแอพพลิเคชัน Thai Elder Risk ไดโดยไมจำเปนตอง

ทำการสมัครสมาชิก แตขอมูลท่ีมีจะไมสามารถนำไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การสมัครสมาชิกเพื่อเขาใชงานระบบ 

1) ที่หนาแรกทำการกดที่ “สมัครสมาชิก”  

2) ใสขอมูล เชน ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชน และอื่นๆ ใหครบถวน 

3) กำหนดชื่อผูใชและรหัสผาน 

กรณีท่ีทานเปนผูใชในกลุมผูใหการดูแลกลุมเสี่ยง ใหติดตอไปยังผูดูแลระดับจังหวัดเพ่ือมอบสิทธิในการใช

งานสำหรับผูใหการดูแลกลุมเสี่ยง 

   

การบันทึกขอมูลสวนตัวผูใช 

1) ที่หนาแรกทำการกดที่ “ชื่อ-สกุล” หรือ “รูปภาพ” ของผูใช 

2) ทำการแนบภาพของผูใช โดยการใชกลองถายภาพ หรือ เลือกรูปภาพจากคลังภาพ 

3) ระบุขอมูลสวนตัวที่เปนความจริง เพื่อขอมูลที่ถูกตองสมบูรณในการใหบริการ เชน ชื่อ นามสกุล เลข

ประจำตัวประชาชน เพศ วันเดือนปเกิด โทรศัพท email ที่อยูปจจุบัน เปนตน 

4) แสดงความยินยอมใหเปดเผยขอมูล โดยจะเปดเผยเฉพาะกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดูแลกลุมเสี่ยง

เทานั้น 



 

 

5) กดที่ “บันทึก” 

   

การเปดบัตรสมาชิก 

1) ที่หนาแรกทำการกดที่ “บัตรสมาชิก” 

2) ระบบจะทำการสรางบัตรประจำตัวผูสูงอายุกลุมเสี่ยงข้ึนมา 

3) ดานลางของบัตรจะเปน QR-Code สำหรับแสดงขอมูลของผูปวยผานทางเว็บไซต 

  

การเรียกรถพยาบาลเมื่อเกิดเหตุฉกุเฉิน 

1) ที่หนาแรกทำการกดที่ “เหตุฉุกเฉิน เรียกรถพยาบาล” 

2) ระบุเหตุที่แจงวาเปนเหตุอะไร เชน พลัดตกหกลม เปนตน 



 

 

3) ระบุสถานที่เกิดเหตุหรือใชที่เกิดเหตุจากพิกัด GPS 

4) ระบุชื่อผูแจง โทรศัพท และโรคประจำตัว 

5) กดที่ “เรียกรถพยาบาล” จะสงขอมูลแจงเหตุฉุกเฉินไปที่ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการจังหวัด 

  

การทำแบบประเมินโอกาสเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 

1) ที่หนาแรกทำการกดที่ “โอกาสเสี่ยง โรคหัวใจและหลอดเลือด” 

2) ใสขอมูล อายุ เพศ และตอบคำถาม ในแบบประเมินใหครบทุกขอ แลวกดท่ีปุม “ประเมิน” 

3) ระบบจะแสดงผลการประเมินจากคำตอบที่ผูใชบันทึกเขามาในแบบประเมิน 

4) สามารถทำแบบประเมิน “พลัดตกหกลม” หรือ “ภาวะกระดูกพรุน” ไดทันท ี

   



 

 

การทำแบบประเมินโอกาสเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมในผูสูงอาย ุ

1) ที่หนาแรกทำการกดที่ “โอกาสเสี่ยง การพลัดตกหกลมในผูสูงอายุ” 

2) ใสขอมูล เพศ และตอบคำถาม ในแบบประเมินใหครบทุกขอ 

3) กดที่ปุม “ประเมิน” 

4) ระบบจะแสดงผลการประเมินจากคำตอบที่ผูใชบันทึกเขามาในแบบประเมิน 

5) สามารถทำแบบประเมิน “โรคหัวใจและหลอดเลือด” หรือ “ภาวะกระดูกพรุน” ไดทันท ี

   

การทำแบบประเมินโอกาสเสี่ยงภาวะกระดูกพรุน 

1) ที่หนาแรกทำการกดที่ “โอกาสเสี่ยง ภาวะกระดูกพรุน” 

2) ใสขอมูล อายุ และน้ำหนัก ในแบบประเมิน 

3) กดที่ปุม “ประเมิน” 

4) ระบบจะแสดงผลการประเมินจากคำตอบที่ผูใชบันทึกเขามาในแบบประเมิน 

5) สามารถทำแบบประเมิน “โรคหัวใจและหลอดเลือด” หรือ “พลัดตกหกลม” ไดทันท ี



 

 

   

การสมัครสมาชิกแทนกลุมเสี่ยง 

1) ที่หนาแรกทำการกดที่ “เพ่ิมสมาชิก”  

2) ใสขอมูล เชน ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชน และอื่นๆ ใหครบถวน 

3) กำหนดชื่อผูใชและรหัสผาน 

  

การเพิ่มสมาชิกในความดูแล 

1) ที่หนาแรกทำการกดที่ “สมาชิกของฉัน”  

2) ทำการกดที่ “เพ่ิมสมาชิกของฉัน” 

3) ระบุเลขประจำตัวประชาชนของสมาชิกที่ตองการแลวกด “คนหา” 

4) ระบบจะแสดงภาพและขอมูลของสมาชิกขึ้นมา ใหทำการกดท่ี “เพ่ิมสมาชิก”  



 

 

    

การทำแบบประเมินโอกาสเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดแทนสมาชิก 

1) ที่หนาแรกทำการกดที่ “สมาชิกของฉัน”  

2) เลือกกดที่สมาชิกที่ตองการทำแบบประเมิน 

3) ระบบจะแสดงขอมูลของสมาชิก ใหทำการเลื่อนมาดานลางสุด แลวกดที่ “โรคหัวใจและหลอดเลือด” 

4) ใสขอมูล อายุ เพศ และตอบคำถาม ในแบบประเมินใหครบทุกขอ 

5) กดที่ปุม “ประเมิน” 

6) ระบบจะแสดงผลการประเมินจากคำตอบที่ผูใชบันทึกเขามาในแบบประเมิน 

     



 

 

  

การทำแบบประเมินโอกาสเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมในผูสูงอายแุทนสมาชิก 

1) ทำการกดที่ “สมาชิกของฉัน”  

2) เลือกกดที่สมาชิกที่ตองการทำแบบประเมิน 

3) ระบบจะแสดงขอมูลของสมาชิก ใหทำการเลื่อนมาดานลางสุด แลวกดที่ “พลัดตกหกลม” 

4) ใสขอมูล เพศ และตอบคำถาม ในแบบประเมินใหครบทุกขอ 

5) กดที่ปุม “ประเมิน” 

6) ระบบจะแสดงผลการประเมินจากคำตอบที่ผูใชบันทึกเขามาในแบบประเมิน 

    



 

 

  

การทำแบบประเมินโอกาสเสี่ยงภาวะกระดูกพรุนแทนสมาชิก 

1) ทำการกดที่ “สมาชิกของฉัน”  

2) เลือกกดที่สมาชิกที่ตองการทำแบบประเมิน 

3) ระบบจะแสดงขอมูลของสมาชิก ใหทำการเลื่อนมาดานลางสุด แลวกดที่ “ภาวะกระดูกพรุน” 

4) ใสขอมูล อายุ และน้ำหนัก ในแบบประเมิน 

5) กดที่ปุม “ประเมิน” 

6) ระบบจะแสดงผลการประเมินจากคำตอบที่ผูใชบันทึกเขามาในแบบประเมิน 

    



 

 

  
 


